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کرونا متشکریم
آب باشــی  ،در اوج ســرما خــودت را بگیــری
و تــن بــه ســیلی ســخت زمســتان بدهــی ،
تســلیم آفتــاب باشــی و هــم آغــوش آســمان تــا
در قامــت ابــر ،اهــل ســفر باشــی و در بهارجــاری
مثــل زندگــی ! در هــر ظرفــی جــا ی بگیــری ،
در ســنگ نفــوذ کنــی  ،بــا آهــن گالویــز شــوی
و آهســته آهســته آن را بپوســانی  ،در هــر غــذا
و خوردنــی رد پایــی از تــو باشــد  ،بــا رنگ  هــا و
طعم  هــا ومزه  هــا درآمیــزی  ،ســاقدوش گرمـی    و
خنکــی باشــی  .نوشــیدنی بــی تــو حرفــی بــرای
گفتــن نداشــته باشــد  ،رقــص برگ  هــا دوش بــه
دوش بــاد و ســایه بخشــی درخت  هــا در هــرم
آفتــاب نیــز در گــرو وجــود تــو باشــد  .خالصــه ی
کالم ایــن کــه آب همــه چیــز ماســت .
آب مثــل یــک شــخصیت افســانه ای و
اســطوره ای رنــگ و بــوی جاودانگــی دارد و
قهرمــان همــه ی میدان  هاســت  .همــان آبــی
کــه روزی روزگاری از زیــر کانال  هــای تخــت
جمشــید بــه آب نماهــای درون قصرهــای
شــکوهمند راه پیــدا می کــرده و جلــوه ای چشــم
نــواز داشــته  ،هــم اکنــون جوالنــگاه ماهی  هــای
قرمــز حــوض ســعدی اســت .
آب گاهــی در لبــاس ابــر آســمان را می    پیمایــد
و گاهــی زمیــن را در می    نــوردد  .اگــر آب را از
تمامی    جلــوه گاه  هــای طبیعــی مثــل اقیانوس هــا ،
دریاهــا و دریاچه  هــا  ،رودخانه  هــا  ،آبگیرهــا ،
دشــت  های سرســبز  ،جنگل  هــا و هــر جنبنــده
ای بگیــری بــدان می    مانــد کــه حیــات را از
آن  هــا گرفتــه باشــی .
کــدام داروســت کــه نیازمنــد هــم آغوشــی با آب
نیســت  .جهــان بــدون آب  ،خشــک و بــی روح و
انعطــاف ناپذیــر اســت  .درخــت هــر چقــدر هــم
کــه زیبــا باشــد  ،همیــن کــه آب را از او بگیــری
ســزاوار آتــش گرفتــن و ســوختن اســت .آب را
کــه از نفــس بگیــری و رطوبــت نداشــته باشــد
دیگــر چیــزی از آن باقــی نمی    مانــد ! آب را کــه
از موجــودات زنــده بگیــری بــدان می    مانــد
کــه زندگــی را از َآنهــا گرفتــه باشــی .از قــرار
اطــاع آب جــای دوری نم ـی    رود یعنــی هــر جــا
باشــد بیــرون از جــو زمیــن نیســت پــس نابــود
شــدنی نیســت  .یــا بایــد در آســمان و ابرهــا
دنبالــش بگــردی  ،یــا در قطــب و میــان یخ  هــا
و یــا در اطــراف و اکنــاف زمیــن  .حــاال چــه
اتفاقــی افتــاده کــه آدم  هــا از کمبــود آب ســخن
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پزشکان و پرستاران مبتال به کرونا در فارس بهبودی یافتند

می    گوینــد ؟ مگــر آب هــم کــم می    شــود ؟
بنــده خدایــی می    گفــت  :بــه نظــر می    رســد
کرونــا آمــده تــا بحــران آب را حــل کنــد ! گفتــم
چطــوری ؟ گفــت  :خدمتتــان عــرض می    کنــم .
بــر اســاس یافته  هــای دانشــمندان  70درصــد از
حجــم بــدن انســان از آب تشــکیل شــده اســت
یعنــی بــه طــور تقریبــی هــر نفــر  50کیلــو آب با
خــود حمــل می    کنــد کــه بــا احتســاب کوچــک
و بــزرگ بــودن آدم  هــا فــرض می    کنیــم هــر
انســانی  40کیلــو آب بــا خــود حمــل کنــد .
حــاال حســاب کنیــد هفــت میلیــارد و هشــتصد
میلیــون نفــر چنــد کیلــو آب را در خــود زندانــی
کــرده انــد ! در ســال  1350میــادی جمعیــت
جهــان  370میلیــون نفــر بــوده و از آن زمــان
تاکنــون یعنــی ظــرف حــدود  700ســال جمعیــت
دنیــا بــه هفــت میلیــارد و هشــتصد میلیــون
نفــر رســیده اســت  .یعنــی هفــت میلیــارد و
چهارصــد و پنجــاه میلیــون نفــر اضافــه تــر
از ظرفیــت زمیــن چــرا کــه در ســال  1350چنــد
میلیــون نفــر بــه مــرگ ســیاه مردنــد تــا زمیــن
نفــس بکشــد ! حــاال شــما هفــت میلیــارد و
 350میلیــون را در  40ضــرب کنیــد  .نتیجــه
می شــود  334000000000کیلــو آب کــه قــرار
بــوده بــه صــورت ابــر و بــاران و اقیانــوس و
دریــا و رود و تــاالب در طبیعــت باشــد ولــی در
پیکــر آدم  هایــی بــی خاصیــت محبــوس شــده
اســت .
حــاال فهمیــدی کــه ماموریــت کرونــا چیســت ؟!
گویــا کرونــا می    خواهــد زمینــه ی تبخیــر و آزاد
ســازی چنــد میلیــارد متــر مکعــب آب زندانــی
شــده در پیکــر آدم  هــا را فراهــم کنــد بــه همیــن
دلیــل از پیرمردهــا شــروع کــرده تــا آه و نالــه ی
کمتــری پشــت ســرش باشــد .
البتــه منطــق کرونــا چنــدان هم بــی ربط نیســت .
زمیــن چــه نیــازی بــه ایــن جمعیــت دارد ؟
حاصــل زندگــی ایــن همــه نفــوس جــز نابــودی
مراتــع و جنگل  هــا  ،آلودگــی هــوا  ،ویرانــی
محیــط زیســت و جنگ  هــای زشــت و کثیــف
و برادرکشــی و افتخــار بــه جنایــت چیســت ؟
کرونــا آمــده تــا مشــکل آب را حــل کنــد ! کرونــا
آمــده تــا محیــط زیســت را از دســت انســان  ها
نجــات دهــد ! کرونــا آمــده تــا آدم  هــا را بــه
جــای آب زندانــی کنــد !
چــرا آب بایــد در بــدن انســان  هایی بــی
خاصیــت و پرمدعــا یــی چــون ترامــپ زندانــی
باشــد و ایــن موجــود دو پــای متکبــر و مغــرور
بــا تبختــر روی زمیــن راه بــرود و بــه صغیــر و
کبیــر فخــر بفروشــد ؟
از وقتــی کــه ایــن خبــر خــوب را شــنیدم دلــم
می    خواســت نامــه ای بــه کرونــا بنویســم و از
او تشــکر کنــم و از طــرف همــه بــه او بگویــم :
کرونــا متشــکریم
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توسط محققان سنگاپوری؛

زمان پایان کرونا در ایران و جهان پیشبینی شد
محققان ســنگاپوری در تحقیقــی جدید زمــان پایان یافتن
اپیدمی    کوویــد ۱۹-را پیش بینی کرده اند .طبق اطالعات ۹۷
درصد این اپیدمی    تا  ۲۸اردیبهشت در ایران کنترل می    شود.
به گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از دانشــگاه فناوری
و طراحــی ســنگاپور ،محققان دانشــگاه فنــاوری و طراحی
ســنگاپور()SUTDدر تحقیقــی جدید با اســتفاده از هوش
مصنوعی اطالعــات مربوط به پاندمی    کووید  ۱۹در سراســر
جهان را تحلیل و زمان احتمالی پایان یافتن شــیوع کووید ۱۹
در کشورهای مختلف جهان را پیش بینی کردهاند.
طبق اطالعات آپدیت شده در  ۲۸آوریل در این تحقیق ،پیش
بینی میشــود تا  ۱۷می    ( ۲۸اردیبهشــت)  ۲۰۲۰میالدی ۹۷
درصد شــیوع کووید  ۱۹در ایران پایان یابد .همچنین تا حدود

 ۲۸سپتامبر ( ۷مهر) سال جاری میالدی شیوع این بیماری به

طور  ۱۰۰درصد پایان مییابد.
همچنیــن این وب ســایت پیش بینی میکند تــا  ۳۰ماه می
   ( ۱۰خرداد)  99درصد شیوع ویروس کرونا در جهان پایان یابد.
طبق پیش بینی مذکور این اپیدمی    در یکم دسامبر ( ۱۱آذر) در
سراسر جهان به طور  ۱۰۰درصد پایان مییابد.
پیش بینیهای محققان این دانشــگاه درباره زمان پایان یافتن
شــیوع کووید  ۱۹در کشــورهای مختلف جهان در وب سایت
 ddi.sutd.edu.sgقابل مشاهده است.
اطالعات موجود این وب ســایت با توجه به موارد تأیید شــده
ابتالء به کووید  ۱۹در سراســر جهان ارائه شده است .البته در
این وب سایت ذکر شــده محتوا فقط برای مقاصد آموزشی و
تحقیقاتی ارائه شده و احتما ًال اشتباهاتی نیز دارد.

بعیدینژاد:

استفاده از نام کامل «خلیجفارس» در اسناد سازمان ملل الزامی    است
سفیر ایران در انگلیس به مناسبت روز ملی خلیج فارس سندی
را از دبیرخانه ســازمان ملل متحد منتشــر کــرد که در آن بر
لزوم اســتفاده از نام کامل «خلیجفارس» در اسناد ،انتشارات و
بیانیههای این سازمان تاکید شده است.
«حمید بعیدی نژاد» روز چهارشــنبه با انتشار پیامی    در حساب
توئیتری خود نوشت ،بر اساس دستورالعمل دبیرخانه سازمان ملل
متحد در تاریخ « ۱۴می»  ۲۴( ۱۹۹۹اردیبهشت « )۱۳۷۸نام
آبراهی که میان جمهوری اسالمی    ایران و شبه جزیره عربی
قرار دارد« ،خلیج فارس» اســت و در اسناد و انتشارات سازمان
ملل متحد الزم اســت از نام کامل خلیج فارس استفاده شود».
ســازمان ملل متحد در ســند دیگری به تاریخ  18اوت 1994
( ۲۷مرداد  )۱۳۷۳نیز تاکید کرده است که عبارت کامل "خلیج
فــارس" در تمام موارد باید به جای عبــارت کوتاهتر "خلیج"
مورد استفاده قرار گیرد« .حتی در صورت تکرار عبارت نیز باید

عبارت کامل درج شود».
گفتنی اســت ،نام خلیج فارس در قطعنامههای ســازمان ملل
متحد نیز به عنوان یک نام صحیــح برای آبهای منطقهای

میان ایران و شبهجزیره عرب ،به رسمیت شناخته شده است.
ســخنگوی وزارت امورخارجه کشــورمان هم روز ملی خلیج
فارس را گرامی    داشــت و تاکید کرد :این خلیج ،تا ابد فارسی و
دریای صلح و دوستی با همسایگانش باقی خواهد ماند.
«ســید عباس موســوی» در حســاب کاربری خود در توییتر
نوشت« :خلیج فارس سرچشمه فیاضی است که قرون متوالی،
میزبانی گشــادهرو و سخاوتمند برای مجاوران خود فارغ از هر
رنگ ،نژاد و زبان بوده و هست».
وی ادامــه داد« :این خلیج گرم و پر برکــت و از کانونهای
فرهنگ و تمدن کهن ،تا ابد فارسی و دریای صلح و دوستی با
همسایگانش باقی خواهد ماند .روز ملی خلیج فارس گرامی    باد».
روز دهم اردیبهشــت ماه که سالروز اخراج پرتغالیها از جزیره
هرمز اســت ،در ســال  ۱۳۸۴از سوی شــورای عالی انقالب
فرهنگی به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است.

مالنوری:

 ۱۱۸حزب دارای پروانه فعالیت در کشور هستند
دبیر کمیســیون ماده  ۱۰قانون احــزاب از فعالیت قانونی ۱۱۸
حزب در کشور خبر داد .به گزارش ایسنا ،حمید مالنوری شمسی
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰
قانون احزاب صبح چهارشنبه در نشستی خبری به ارائه گزارشی
از عملکرد این کمیســیون در سال گذشــته پرداخت و گفت :در
سال  ۹۸مجموعا  ۱۶جلسه برگزار شد که  ۲۵۲مصوبه داشتیم و
از این تعداد  ۳۸مصوبه مربوط به حوزه تشــکل  ها دینی و مابقی

مربوط به احزاب بود .وی با اشــاره به صدور مجوز برگزاری ۴۹
کنگره حزبی در ســال  ،۹۸افزود :در جلساتی که در سال گذشته
در کمیسیون ماده  ۱۰قانون احزاب برگزار شد ،در مجموع مجوز
راهاندازی  ۹۶شعبه حزبی در مراکز استانهای کشور صادر شد؛ تا
پیش از این هیچ شعبه استانی نداشتیم؛ راه اندازی شعب استانی
بر اساس قانون جدید احزاب ابالغی سال  ۹۵است.
دبیر کمیسیون ماده  ۱۰قانون احزاب خاطر نشان کرد :در مجموع

تا کنون  ۱۰۶۶دفتر فرعی احزاب در شهرستانها فعال شده است
که  ۵۷۰دفتر مربوط به ســال  ۹۸است .همچنین در سال قبل با
تأسیس  ۱۱حزب در کمیسیون موافقت کردیم و  ۴پروانه حزبی
صادر شد .صدور پروانه  ۳حزب جمهوریت ایران ایرامی ،سفیران
انقالب اسالمی    و همدلی مردم تحول خواه نیز به امسال موکول
شد که در ابتدای ســال جاری مجوز فعالیت ملی آنها صادر شد
و پروانه  های آنها در فروردین ماه به امضای وزیر کشور رسید.

